
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS ENDEREÇADA À ESTE 

MUNICÍPIO, SOB A FORMA DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015, PARA A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. 

 

Às dez horas (10:00) do dia 15 (quinze) do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (2015), na Sala da Secretaria 

Municipal de Administração, Finanças e Planejamento – Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de 

Jacuizinho/RS, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, no final assinados, nomeados através 

da Portaria Nº 033/2015, sob a Presidência da Srta. Fabiana de Fátima de Melo, para, nos termos da Lei Federal Nº 

8.666/93 com suas alterações posteriores, procederem a abertura, análise e julgamento dos documentos constantes do 

Envelope Nº 01 – Documentos e Envelope Nº 02 – Propostas, apresentados de acordo com o disposto no Edital de 

Licitação Nº 036/2015 – Tomada de Preço Nº 004/2015, integrante do Processo Licitatório Nº 036/2015, para a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE 

SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. Também se fazia presente o Servidor público 

Municipal cargo assessor especial Ivan Pereira da Silva, nomeado pela Portaria nº 142/2013. Conforme determina o 

art. 21, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, o Aviso contendo o Resumo do 

Edital da presente Licitação, foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 25 de novembro de 2015, pág. 44; 

no Jornal de Circulação Local Folha Espumosense, de Espumoso - RS, edição de 28 de novembro de 2015, pág. 13 e 

no Jornal Cidades, edição 25 de novembro de 2015, pag. 06. Os Editais foram publicados dentro do prazo estabelecido 

no Inciso III, § 2º do Art. 21, da Lei de Licitações, bem como, afixado no Quadro Mural desta Prefeitura Municipal, no 

dia 25 de novembro de 2015 e retirado na presente data, conforme determina a Lei Municipal nº 018/2001. Aberto os 

trabalhos pela Srta. Presidente, constatou-se que a seguinte empresa se fazia presente e encaminhou os Envelopes Nrs. 

01 e 02, contendo respectivamente, Documentação e Proposta para esta Licitação: DUETO TECNOLOGIA LTDA - 

CNPJ sob nº 04.311.157/0001-99, com sede na Avenida Pernambuco, nº 1328, sala 202 e 206, Bairro Navegantes, na 

cidade de Porto Alegre - RS, CEP- 90.240-001, neste ato representada por seu agente de relacionamento Sr. Flavio 

Luis Goulart, portador da carteira de identidade nº 1045256251, CPF sob nº 611.015.240-49 residente e domiciliado 

na Rua João Batista França, nº 76, no Bairro São Cristovão, na Cidade de Passo Fundo – RS. Prosseguindo, a Srta. 

Presidente determinou a abertura do Envelope Nº 01 – Documentos de Habilitação do Licitante, para que os mesmos 

fossem analisados e rubricados em todas as suas vias pelos presentes. Após análise dos documentos nos termos 

constantes da cláusula 5.2 do Edital desta Licitação, relativo à fase de habilitação, a Comissão Permanente de 

Licitações fez a consulta, quando foi o caso, sobre a validade das Certidões apresentadas pelo licitante proponente em 

confronto com os documentos exigidos neste edital, através dos respectivos sites na Internet, e assim, constatou que a 

empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ sob nº 04.311.157/0001-99 preenche todos os requisitos de 

habilitação exigidos neste edital e, portanto a comissão permanente de licitações, por unanimidade declara este 

licitante habilitado para prosseguir na presente licitação. Após a análise dos documentos do licitante proponente deu-se 

a palavra a disposição dos presentes, não houve manifestação. A Srta. Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações perguntou ao licitante, sobre a interposição de alguma objeção ou recurso a este certame, nada foi 

declarado, desistindo desta forma da interposição de qualquer tipo de recurso previsto na Lei 8.666/93 com suas 

alterações posteriores. Dando prosseguimento, a Srta. Presidente determinou a abertura do Envelope Nº 02 – Proposta 

do Licitante habilitado, para que a mesma fosse analisada e rubricada em todas as suas vias pelos presentes. Rubricada 

e analisada, e estando a Proposta Financeira, Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico Financeiro de acordo com 

o disposto na Cláusula 6ª do Edital desta Licitação, a Comissão de Licitação constatou que o Licitante Proponente 

DUETO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ sob nº 04.311.157/0001-99 cotou o seguinte preço, para a Contratação de 

Serviços Especializados para Implantação e Locação de Software, Sistema Integrado de Gestão Pública em R$ 

98.992,00 (noventa e oito mil novecentos e noventa e dois reais). Em virtude disso e atendido o disposto no Art. 43, 

Incisos IV e V, e no “caput” do Art. 44, ambos da Lei Federal Nº 8.666/93 com suas alterações, e tendo em vista que a 

presente licitação é do tipo Menor Preço Global, a Comissão Permanente de Licitações, pela unanimidade dos seus 

membros, julgou vencedora no presente certame licitatório a Empresa Licitante DUETO TECNOLOGIA LTDA - 

CNPJ sob nº 04.311.157/0001-99 que cotou o valor total para todos os módulos, serviços de  implantação, 

treinamento e locação por um período de 12 meses em R$ 98.992,00 (noventa e oito mil novecentos e noventa e dois 

reais). Nada mais havendo a tratar, a Srta. Presidente deu por encerrada a presente Sessão, da qual lavrou-se esta Ata, 

que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes, determinando que após o decurso de prazo para 

interposição de recursos, o presente Processo Licitatório fosse encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, para fins de 

homologação.------------------------------------------------- 


